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Acara televisi selalu hadir dihadapan pemirsanya yang mengetengahkan jenis musik, olah raga, 

film, maupun informasi khusus lainnya. Hampir sebagian besar acara televisi selalu menyajikan 

yang terbaik bagi pemirsanya. Program acara televisi harus mampu mempertemukan daya selera 

pemirsa yang majemuk. Untuk penelitian ini mengambil salah satu contoh dari berbagai macam 

acara komedi show yang ada, yaitu komedi show “Extravaganza ABG”, karena acara komedi ini 

termasuk komedi terbaru dari Trans TV. Sesuai namanya, tayangan ini menampilkan pemain-

pemain baru yang masih remaja atau ABG. Dimana artis remaja yang biasanya berakting pada 

sinetron dan film, namun disini remaja berakting humor, dan untuk mengetahui kemampuan 

berperan artis remaja tersebut dalam tayangan komedi show. Acara komedi show ini adalah 

komedi remaja yang mengangkat tema tentang cerita remaja maupun cerita-cerita legenda yang 

dikemas secara modern dan disajikan dengan gaya komedi, sehingga menjadi daya tarik dari 

komedi show “Extravaganza ABG”.  

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana apresiasi siswa-siswi kelas 1 

SMA Taman Siswa Malang terhadap tayangan Extravaganza ABG di Trans TV. Adapun tujuan 

dari penelitian ini untuk mengetahui apresiasi siswa-siswi kelas 1 SMA Taman Siswa Malang 

terhadap tayangan Extravaganza ABG di Trans TV.  

Kajian pustaka yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah pengertian komunikasi 

massa, ciri-ciri komunikasi massa, unsur-unsur komunikasi massa, media massa, televisi sebagai 

media massa, program acara televisi, format tayangan televisi, dampak acara televisi, apresiasi, 

dan kategori remaja.  

Dalam penelitian ini populasinya adalah siswa kelas 1 SMA Taman Siswa Malang yang 

berjumlah 259, sedangkan sampel yang dibutuhkan sejumlah 72 orang dan teknik yang 

digunakan adalah menggunakan random sampling yaitu teknik penentuan sampel yang dilakukan 

dengan cara mengambil elemen-elemen dari populasi sehingga setiap elemen mendapat 

kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel. Jadi tidak pilih kasih atau 

obyektif. Cara pengambilan sampling dengan cara undian. Sedangkan teknik pengumpulan 

datanya adalah dengan kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 

deskriptif kuantitatif, mengidentifikasi data yang dianalisis dalam bentuk angka-angka. Untuk 

mengukur besarnya nilai rata-rata dalam menganalisa data penelitian ini digunakan skor rata-

rata. Skor rata-rata merupakan hasil dari penjumlahan seluruh hasil dari penjumlahan seluruh 

hasil kali nilai masing-masing bobot dibagi dengan jumlah total frekuensi, digambarkan dalam 

rumus. 

Kesimpulan dari penelitian menyatakan bahwa apresiasi penonton khususnya siswa-siswi kelas 1 

SMA Taman Siswa terhadap tayangan Extravaganza ABG adalah baik. Hal ini dibuktikan 

setelah menggunakan skor rata-rata ditemukan nilai sebesar 2,95 yang kemudian dikonsultasikan 

pada tabel interval dan pengkategoriannya. Diantara ketiga indikator tersebut yang paling 

mendominasi adalah indikator pemahaman. Dan dengan adanya motivasi menonton tayangan 

Extravaganza ABG, penonton dapat menikmati serta menghargai acara tersebut 



 


